
Вказівки з використання та  догляду полімерного скла для кінцевого користувача.

Вітаємо Вас з обранням продукту з цього високоякісного та стійкого матеріалу. 

Полімерне скло та дзеркало є ударостійким та витривалим матеріалом для поверхонь з акрилу. Він 
призначений для вертикального застосування в приміщеннях. Однорідний матеріал, позбавлений пор, 
відповідає санітарно-гігієнічним вимогам та допущений до контакту з харчовими продуктами, також є 
стійким по відношенню до грибів та бактерій. 
Продукт зберігає стійкість до звичайних господарських хімікатів та речовин, а також до дезинфікуючих 
засобів, тривалий вплив агресивних речовин може залишати на ньому сліди або пошкодити матеріал. 
Характеристики матеріалу щодо стійкості до впливу хімічних продуктів наведені нижче в таблиці. 
Користувач на власний розсуд здійснює перевірку хімічної стійкості матеріалу до речовин, не представлених 
в цій таблиці. 
Речовина Результат Видимі зміни відсутні
Оцтова кислота 
Лимонна кислота 
Натрію карбонат 
Спирт нашатирний 
Спирт етиловий 
Біле вино, червоне вино, південне вино 
Пиво 
Кола - напої
Кава розчинна 
Чай чорний 
Сік чорної смородини 
Молоко згущене 
Вода 
Бензин 
Ацетон 
Етил-бутилацетат 
Масло 
Оливкова олія 
Гірчиця 
Кухонна сіль 
Сік цибулі 
Дезінфікуючий засіб 
Чорна паста-чорнила кулькової ручки 
Штемпельна фарба 
Засіб для чищення 
Розчин для чищення 
Полімерне скло та дзеркало не потребує особливого догляду: 
Більшість забруднень, а також відбитки пальців видаляють водою та мікроволокнистою серветкою. Окрім 
того, для очищення поверхні можливо використання звичайних рідких засобів для чищення. 
Сильнодіючі розчинники, спеціальні засоби для чищення (наприклад, засіб для чищення стоків, 
промисловий засіб для чищення), а також агресивні засоби для чищення та хімічні речовини сильної дії 
можуть пошкодити поверхні. 
Видаляйте стійкі забруднення за допомогою м’якої губки, стандартних засобів для чищення пластмаси або 
рідким косметичним молочком (без засобу для чищення). 
Не слід застосовувати абразивні губки з нетканим полотном для чищення (наприклад, Scotch Brite, кухонні 
губки, та ін.), а також щітки, вони можуть призвести до появи подряпин при докладанні надмірних зусиль. 
Не слід застосовувати механічні процеси очищення, наприклад, за допомогою леза бритви, ножів або 
скребків та ін. При цьому виникають подряпини та зносостійке покриття буде пошкоджено. 
Полімерне скло та дзеркало вирізняється вражаючою оптичною глибиною поверхні. 
Поверхня має блискуче, а також стійке до подряпин та стирання покриття, що надає можливість уникнення 
звичайних побутових забруднень, наскільки це можливо. 


